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INFORMATIONSBREV 

NY STYRELSE 

På föreningens årsstämma den 3 april valdes den nya styrelsen in: 

Magnus Barck Ordförande 
Hans Marklund Vice ordförande 
Christian Dubberöd Kassör 
Helena Dayment Sekreterare 
Håkan Karlsson  Suppleant 1 
Setareh Asalkhou Suppleant 2 
Joackim Höckerdal Suppleant 3 
 

Som föreningens revisor kvarstår Jenny Kam. Även valberedningen är oförändrad: Richard 
Frost, Urban Elfsberg och Natasha Golota. 

VÅRSTÄDNING 26/4  

Våren är här och med den vår traditionella vårstädning. Lördagen den 26 april kl. 10.00 är 
det samling vid flaggstången. Ta gärna med er redskap (t.ex. krattor, spadar, etc.) som kan 
behövas.  

En nyhet för i år är att styrelsen hyrt in en container som kommer vara på plats 26-27 april. 
Där kan boende slänga trädgårdsavfall som ogräs, lövrens, jord, mindre kvistar, växter, etc. 
Grovt trädgårdsavfall såsom större grenar/buskar, grus/sten eller dylikt är inte tillåtet att 
slänga, det får boende själva transportera till återvinningscentralen.  
 
För att säkerställa att rätt sorts avfall slängs i containern, samt att inte obehöriga slänger 
avfall kommer styrelsen kommer att hålla containern öppet under följande tider: 
Lördagen 26/4 kl. 10:00 - 14:00 
Söndagen 27/4 kl. 10:00 - 12:00 
 
Har ni inte möjlighet att själva slänga ev. trädgårdsavfall under dessa tider så prata gärna 
med någon granne som kanske kan ordna det åt er. 

BALKONGER 

Styrelsen vill påminna om att boende har ansvar för skötsel av balkonger som tillhör 
lägenheten. Glöm inte att olja in trallen regelbundet. 



BESPRUTNING AVENBOKHÄCKAR 

Förra året upptäcktes angrepp av skadedjur (troligen gallkvalster) på våra Avenbokhäckar. 
För att bekämpa dessa och försöka förhindra spridning kommer häckarna besprutas med 
Kumulus. Arbetet utförs inom kort av vår trädgårdsförvaltare. 

ODLINGSLOTTER 

Boende på övre plan i våra flerbostadshus ansvarar för varsin odlingslott. Det är, för allas 
trevnad, viktigt att odlingslotterna sköts enligt de anvisningar som finns beskrivet i 
föreningens ordningsregler. Vill/kan boende inte sköta sin odlingslott uppmuntrar styrelsen till 
att låta någon annan intresserad sköta om den. Alternativt kan boende så gräs som i så fall 
kan klippas av vår trädgårdsförvaltare utan extra kostnad för föreningen. 

UTBYGGNATIONER 

Styrelsen vill påminna om att alla utbyggnader/tillbyggnader såsom altan, vindskydd, 
markiser, etc. måste godkännas av styrelsen. Mer information och ansökningsdokument 
hittas på hemsidan under Information/Dokument. 
 

 

Slutligen vill vi passa på att önska en glad påsk! 

/Hälsningar Styrelsen 

 

PS. Om du inte får detta brevet per e-post har du förmodligen inte skickat in din e-postadress 
till styrelsen@brffloristen.se. DS. 
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